
UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING 

Styrelsens berättelse över fereningens verksamhet arbetsåret 1975-76 

Styrelse 

Landshövding Ragnar Edenman, Uppsala, ordförand e 
Ö verbiblioteka rie Gert H ornwall , U ppsala, vice ord fo rande 

Landsantikvarie Ola Ehn , Uppsa la, sekretera re 

Bankdirektör Rune Skogum, U ppsala , ska ttmästare 

Direktör Göran Knutsson , Uppsala 

Fil. mag. Thorild Lindgren , Balings ta 

Fil. li e. Valdis Ordeus, Örsundsbro 
Lantbrukare Åke Söderman, Bergsham ra 

Arkivarie Wolter Ehn , Uppsa la 

Redaktör H enning Österberg, Sundbyberg 

Stadsbibliotekarie Thore Floderus, Enköping 

Landstingsrådet Bror R. Eriksson , Björklingc 

Förordnad a\· länsstyrelsen i U ppsala lä n: 
Landshövding Ragnar Edenman 

Utsedda av Uppsa la läns landsting: 

Professor Sten Hillert , Uppsa la 

Bitr. skoldirektör Bengt K arlsson , Kni\·s ta , supp lean t 

Utsedda ay Stockholms läns landst ing: 

Skriftställare Styrbjörn N ilsson, Akers berga 

Fru Ba rbro Jonsson, Norrtä lj e, suppleant 

U tsedd a av U ppsala kommun: 
Docent Stiv J akobsson , Uppsa la 
Docen t Stig Björklund, Rasbokil 
Författa re Pär 'vVistrand , Uppsa la , su pplea nt 

Bitr. professor Per Ekman, Uppsala , supplea nt 

Förvaltningsutskott: landshövding Edenman, ordf. , Ö\·erbibliotckarie H ornwall , profes

sor Hillert, fil. mag. Lindgren sa mt sekreteraren landsantihari e Ehn och ska ttmäs

ta ren bankdirektör Skogum . 

Revisorer: kamrer Thorc Kihlbcrg och lantbrukare Ylartin Ehrengren med herr 
H a rald Ekenhcm och ka mrer Erik Larsen som ersät tare. A\· länsstyrelsen utsedd 
revisor: f. riksbanksdirektör C. E . Leffi er och m· Uppsala kommun utsedd: lant

brukare H enry Carlsson med lantbrukare .Jan Erik \'Vallen som supplea nt. 

l andsantikvariemganisationernas samarbetsråd: fil. mag. Lindgren och landsantiha rie 

Ehn har varit föreningens representanter i samarbetsrådet under 1975. 
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Stiftelsen lJpplandsmuseets styrelse: direktör Knutsson har varit föreningens represen tant 

i stiftelsens styrelse under 1975, su ppleant fil. lie. Ordeus . 

Kulturminnesrådetfar Stockholms län: docentjakobsson har va rit föreningens represen

tant i kulturminnesråd et under 1975 . Suppleant landsantikvarie Ehn. 

Personal 

Landsantikva rie: 
Ola Ehn 

Antiha rie och landsantikvari ens ställföreträdare: 

Anna-Märta Berg 

ÖHiga antiharier: 

La rs Gezelius 
K arin Wretin (hembygdskonsulterand e verksamhet) 

K anslist \·id u pplands fornminnesforen ings och Stiftelsen U pplandsmusee ts gemen

samma kansli: 

'.\1argot Adolphson 

Extra personal fo r arkeologiska und ersökningar och ant ikvar isk kontroll: 

Ann Segerberg 

ÖHiga meda rbetare: 

Bertil Ericsson 

Birgitta Ners tröm 

H ans Strand 
Stig Sundberg 
s\·en Ö sterberg 

E\·ert Persson 

Från riksantikva rieä mbetets vapenfrideta lj ha r landsantikvar ien som ex tra arbets

kraft tilld ela ts M a ts K a rlsson under tiden 15.11.1 974-15.5.1975. 

Under å ret har vissa bebyggelseinventeringa r utförts av Göran Wallner och 
K ers tin Hjulström med medel anslagna av Uppsala , Tierps och Alvkarl eby kommu
ner. Genom AMS-medel , förmed lad e genom lä nsstyrelsen , har en inventering i och 

for skyddsforordnanden jämlikt 86 § byggnadslagen och 19 § na turvårdslagen ut
fö rts av K erstin Hjulström och M a ts Wiberg. 

Tj änstemännens Yerksa mhet redovisas per kalenderår i land sa ntikva riens äm bets
berä ttelse. 

Medlemmar 

2385 
Beta lande 

Ständiga 
H edersledamöter 

Medaljörer 

2197 
106 
26 

56 
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Årsmöte, vinterting och utflykter 

Ärsmötet och vårutflykten ägde rum söndagen den 25 maj 1975. I T hunmanskolan i 
Kni,·sta hölls å rsmötet under ordförandeskap a\· landshö,·ding Edenma n. Val till 
styrelse samt a\· ordförande, , ·ice ordförande, re,·isorcr, re,·isorssuppleanter och 
valberedning förrättades. D et bleY om,·al a\· samtliga. Balansräkningen per d en 3 1 

december faststä lldes och styrelsen och kassafon·alta ren lämnades full ans, ·arsfrihet. 

ÅrsaYgif'tcn höjdes till 25 kronor per å r och medlem och a,·giften fo r ständig medlem 

till 250 kronor. F ornminnesforeningcns fö rtjänstmedalj tilldelades fru Elsa Lid berg, 

K,·ek, och herrar Bror Erixon, Tärnsjö, och Roland d e Thorey, Vallentuna . 

Vid d rutflykten besöktes Morbv-gra, ·fa ltet i Lagga socken , Odensala kyrka , Askc 
och Signhildsberg (Forn-Sigtuna ), Vcnngarns slott och Viby by. Resan a \·slutades 

med middag på Sigtuna Stadshotcll. 
Hästutflykten ägde rum söndagen 28 september l 97 5, nn·id Lejs ta by i Ras bo, 

gra \Töset ,·id Gränome i Sta,·by, runstenen på gra,·fa ltct , ·id K rogsta i Tuna, Alunda 

klocka rgård, Ekeby kyrka samt gårda rna Malmen och Saringe i T una socken besök
tes. 

Vintertinget hölls på U pplandsmuseet söndagen l februari l 976 under ordförande

skap a\· landshö,·ding Edenman. Utdelningen ur Lalldshö,·ding Hilding Kjell ma ns 

hembygdsfond gick till Ö stcrlövsta hembygdsforcning och Disa Gilles pris till >lorr
sunda fo rnminnes- och hembygdsforening. Gunna r Zetterquist. Dala-Floda. talade 

om " Praktiska råd och am ·isningar , ·id restaurering a\· ä ld re träbebyggelse"". 

Årsanslag 
För år l 975 har U pplands fornminnesforening erhå llit följ ande anslag: 

Frå n Uppsala kommun 

Uppsala läns lands ting 

Stockholms lä ns landsting 
Statlig t b idrag 

(Till landsantikvariens och en 

antikvaries lön) 

l 68 800 kronor 

158 400 

7 000 
106 54 1 

För underhå ll a\· Kvckgårdcn ha r Uppsala läns landsting och Enköpings kom
mun lä mnat ett anslag fo r 1975 på vardera 5 000 kronor. Lagunda-H agunda hus

hå llningsgille ha r lämnat ett bidrag till K,·ekgården på 200 kronor. 
Länsarbetsnämnden har svarat for avlöningen av sex a rbetstagare. 

Publikation 

Föreningens å rsbok Uppland l 975 distribuerades till medlemma rna under hösten 
1975. Ur innehållet ka n nämnas: " Byggnadsinventering i Uppland" av Göran 

H edlund och Birgitta Svensson, " H aga i Svinnegarns socken" av Lars Sjöberg, 

" Stadsplaneringen och bevarandet" av Per O lofLefvert, " Svartbäcksgatan i Uppsa
la - ett angeläget vårdobjekt" av O la Ehn, " Kyrkan och kylan - domkyrkan och 
solen" av Nils Sundquist, "Två gravfä lt i D anmarks socken" av Astrid Sjöberg samt 
" Enigt, eget, ovanligt och rart" av Bo Peterzon och H åkan Liby. 
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F ornminnesföreningens inköpskommi tte 
Inköpskommitten , som under å ret bestått av hrr Stig Björklund, Bror R. Eriksson , 

Thorild Lindgren, R. Skogum och 0. Ehn, med Anna-Märta Berg som sekreterare, 
har under å ret inköpt en gräddkanna gjord av silversmeden Johan Petter Ernander, 

U ppsala, samt d ela r ur d en Wikmanska K akelfabriken i Tierp . Viss del av anslaget 

ha r använts for fotografering och dokumentation av Nåntuna-området i Danmarks 

socken fore utbyggnad. 

Kvekgården 

K vekgården eller Mor Lottas gå rd i K vek frå n 1700-talets andra hälft i Fröslunda 

socken har und er åre t \·a rit \'äl besökt av skolklasser, studiegrupper och allmänhet. 

Gården har \·isats a\· fru Elsa Lidberg. Lagunda hembygdsforening har vid sina 

sammankomster fatt utnyttj a K vekgå rd en. U nder året ha r lagning av agnbruksput

sen i boningshusets khe och kök utförts. 

Bibliotek och arkiv 

Föreningens bibliotek och arkiv i d ningen 2 tr. i föreningens kansliloka ler S:t Eriks 

gränd 6 är tillgängliga for a llmän heten efter tidsbeställning. 

Både biblioteket och arkive t har und er verksamh etsåret utöka ts dels genom inköp 
och gåvor, dels genom byten med andra fo rnminn esforeningar och hembygdsfor

bund. 

Verksamhet nära knuten till föreningen 

Stiftelsen Upplandsmuseet och Disagården 

Stiftelsen Upplandsmuseet står i sin verksamhet i nära samarbete med U pplands 
fo rnminnesförening. Beträffande U pplandsmusee ts och den numera Upplandsmuse
et tillhöriga Disagårdens verksa mhet hänvisas till särskild verksamhetsberättelse . 

Uppsala stads lzistoriekommitte 

Landsantikvarien har under 1975 varit sekretera re i historiekommitten. 

Bruna Li!jefors' stiftelse 

Landsantikvarien är sedan 1973 ledamot av stiftelsens styrelse. 

Särskild kommitte for Ekeby by 

Landsantikva rien är sedan 1973 ledamot av den kommitte som av Stiftsnämnden i 

Uppsa la tillsa tts for a tt behandla frågor rörande Ekeby by i Vänge socken. 
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Länskommittenfar Europeiska byggnadsvårdsåret 1975 

Landsantikvarien har ingå tt i den under 1974 a\· landshöYd ingen tillsatta länskom

mitten samt i dess arbetsutskott. Landsantiharien ha r fö r ÖHigt fungera t som 

kontaktman mellan länskommitten och na tiona lkommitten. 

U ppsa la i mars 1976 

Ragnar Edenman 

Ordförande 
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Ola Elm 

Serketa re/ land san tiha rie 


